
Udivující třídenní 

 

Vážení bratři a sestry v Kristu a všichni spojení s Velehradem pomocí on-line přenosu z baziliky. 

Prožili jsme 11.-13.2. dny plné vděčných vzpomínek, díků Bohu i aktérům: otci Hladišovi s jeho 
devadesátinami, otci Směšnému, jehož jsme odevzdali do náruče Boží a sv. Cyrilovi, jehož výročí jsme 

slavili Zimní poutí. 

Především ti, co mohli být aspoň na některé z těchto bohoslužeb v bazilice, si jistě nesou radostný 

úžas nad tím, jak naplněné dny a každá bohoslužba v nich to byly. Sám Pán dějin zrežíroval spojení těchto 

tří událostí do jednoho celku. 

Mohli jsme slyšet velikou vděčnost a bilanci otce Hladiše když v úvodu mše 11.2. děkoval 

biskupovi Nuzíkovi, že přijel; zároveň načrtl jakýsi duchovní graf odvíjející se během jeho života, 

především od jeho primice v roce 1971 v rodné Nivnici. Tento graf do minulosti prodloužil kazatel P. 
Vojtěch Suchý SJ různými epizodami z doby tajného prožívání oslavencova jezuitského povolání. 

Další den v sobotu jsme si mohli při vyprovázení na věčnost otce Bohuslava uvědomit jeho 

pohostinnost a obdarovávání radostným křesťanstvím všechny, s nimiž se v mnoha farnostech Moravy i 

Čech setkal. A též pak jeho klidné přijímání konce pozemské pouti a přípravu na přechod do věčnosti 

obstaráním si hrobů na místech, kde působil. Panna Maria Lurdská, kterou pro svůj velehradský hrob 

dlouho hledal, se stala jeho průvodkyní na věčnost i tím, že  pohřeb byl po dni jejího svátku. Bazilika byla 

při pohřbu plná, především ale vděčnosti, pokoje a živé naděje. Poutavá byla slova na závěr těch, kteří ho 

znali: starosty Zábřehu, Otmara Olivy a kněží, co jsou na farnostech po Bohuslavovi. 

Děkujeme sestrám sv. Cyrila a Metoděje za přijetí otce Bohuslava do kláštera od začátku jeho akutní 
nemoci, což bylo ke konci listopadu. 

Velkou událostí těchto dní, včetně nedělní poutě bylo shromáždění starší scholy. Dali dohromady 

krásnou a velmi vhodnou hudbu pro každou ze tří událostí. A zvláště: „dali se dohromady“ - poznali, že 

bude dobře, aby se opět scházeli a snad jednou za měsíc zpívali při nedělní (ranní) mši. 

Velkou věcí bylo též setkání při velkých pohoštěních na Stojanově (a Turistickém centru): vedení i 

kuchařkám vřele děkujeme! 

Též velký dík za dary a upečené  dorty (posloužily i pro valnou hromadu Matice) pro otce Hladiše 

a krásnou květinovou výzdobu baziliky. 

Korunou těchto projevů víry církve byla přítomnost arcibiskupa Jana a biskupa Josefa Nuzíka. 

Jen pro zajímavost: na oslavě devadesátin bylo v bazilice 150 přítomných, na pohřbu asi 540, na 

pouti v neděli 320. 

P. Josef Čunek SJ 


